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1. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Проектне фінансування» є теоретичні 

основи та практичні аспекти реалізації великомасштабних інвестиційних проектів в Україні, 

управління ризиками інвестиційного процесу. Навчальна дисципліна «Проектне фінансування» 

передбачає набуття студентами теоретичних та практичних навичок оцінювати можливості 

участі банку у фінансування інвестиційних проектів, фінансові інструменти, інвестиційні 

проекти, інвестиційну кредитоспроможність позичальників, майно та майнові права, ризики 

проектного фінансування та інструменти управління ними. Проектне фінансування належить до 

найважливіших навчальних фінансових дисциплін, вивчення яких сприятиме опануванню 

механізмів залучення проектних ресурсів. Оволодіння методами, механізмами та інструментами 

залучення необхідних фінансових ресурсів і фінансування різних проектів є невіддільним 

елементом підготовки висококваліфікованих фінансистів, економістів, менеджерів, 

маркетологів, підприємців, бухгалтерів. 

 

2. СТИСЛИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Метою дисципліни є формування системи організації процесу фінансування 

інвестиційних проектів у взаємодії суб’єктів господарювання України і банків інституційних 

інвесторів, підприємств, індивідуальних підприємств тощо. 

Завдання дисципліни: вивчення методологічних основ проектного фінансування, 

інструментів та методів управління ризиками проектного фінансування, методів проектного 

фінансування; набуття практичних навичок щодо організації фінансового забезпечення 

інвестиційних проектів. 

3. ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС 

 

№  

зан. 
Тема занять 

1 Теоретичні засади проектного фінансування 

2 Передінвестиційні дослідження проектів 

3 Основні положення методології проектного аналізу». 

4, 5 Аспекти проектного аналізу та критерії оцінки інвестиційних проектів 

6 Фінансове забезпечення інвестиційного проекту 

7 Методи проектного фінансування 

8 Організація проектного фінансування 

 

9 Управління реалізацією інвестиційних проектів 

10 Заходи та інструменти управління ризиками проектного фінансування 

11 Фінансування інноваційних проектів 

 

4. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

зан. 
Тема занять 



 2 

1 Основні положення методології проектного аналізу 

2, 3 Аспекти проектного аналізу та критерії оцінки інвестиційних проектів 

4 Фінансове забезпечення інвестиційного проекту 

5 Методи проектного фінансування.  

6 Організація проектного фінансування. 

7 Управління реалізацією інвестиційних проектів.  

 

5. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 
№ 

п/п 
Вид роботи / Назва теми 

1. Підготовка до аудиторних занять 

2. Підготовка до контрольних заходів 

3. Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях: 

 1. Взаємозв'язок і взаємодія різних аспектів проектного аналізу.  

 2. Основні підходи та методи оцінки ефективності інвестицій 

 3. Роль банків у фінансовому забезпеченні інноваційних проектів. 

 4. Критерії відбору інвестиційних проектів фінансово-кредитними установами. 

 5. Правове регулювання договірних відносин щодо проектного фінансування 

 

6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Оцінювання знань студентів з дисципліни «Проектне фінансування» здійснюється на 

основі результатів поточного контролю.  

Поточний контроль здійснюється під час проведення занять. Основними методами 

поточного контролю є усне опитування, а також виконання письмової контрольної роботи. 

 




